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Duurzaam voedsel. Maar hoe?
Denkt u wel eens na over het voedsel dat bij u op tafel komt? Bijvoorbeeld waar het vandaan komt en of het met respect voor dier,
landschap en milieu geproduceerd is?
Een werkgroepje van IVN Best en Best Duurzaam onderzoekt momenteel
hoe we in Best invloed uit kunnen oefenen op het voedsel dat we gebruiken. Daar kunt u ook bij aansluiten.
Geef uw mening via deze enquête. Hoe meer mensen hem invullen, des
te meer de werkgroep weet, wat we in Best kunnen gaan doen. Even tijd
inruimen tussen de soep en de aardappels? Het invullen is zo gebeurd.
U mag hem zelf invullen, maar ook de andere gezinsleden, kennissen en
familieleden mogen hun mening kenbaar maken. Dus ….. aan de slag!

Wandeling in De Scheeken
tijd: zondag 18 november van 13.30 - 16.00 uur
start: parkeerplaats den Ekker, Plus Erwin Kenter
kosten: gratis voor IVN leden en €2,50 voor niet-leden
o.l.v.: Trees Cremers en Ivon van der Pasch, natuurgidsen
Degenen, die direct naar de startplaats willen gaan, worden om
13.45 uur verwacht op parkeerplaats “de Keel” bij wandelknooppunt 83.
In De Scheeken treft u
vochtige
loofbossen,
broekbossen en populieren-landschappen
aan.
Het gebied is verbonden
met De Mortelen door een
ecoduct. De bodem bevat
veel leem, waardoor het
water niet weg kan zakken
en dat zorgt voor een
natte terreingesteldheid. Het teveel aan water wordt afgevoerd via de
Grote Waterloop, de Berendonkloop en de Berkenloop. Een deel van De
Scheeken is afgerasterd en daar zijn in het voorjaar 2017 enkele edelherten uitgezet. Die komt u misschien ook nog tegen.

www.ivn.nl/best

beleef de natuur!

www.facebook.com/ivnbest
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Beleef-de-seizoenen
Op donderdag 15 november wandelen we het Rondje Aarlesche Heide.
En op donderdag 13 december het rondje Oostelbeersche Heide. We
vertrekken telkens om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij Plus Erwin
Kenter aan Den Ekker in Best. Gratis voor leden; € 2,50 voor niet-leden.

Natuurwerkdag 2018
Op zaterdag 3 november hebben 2041 mensen in Brabant gewerkt
aan het behoud van natuur en landschap. Op 58 locaties verspreid
over onze provincie, is gezaagd, gesnoeid en opgeruimd. Eén van die
locaties werd georganiseerd door de landschapsbeheergroep van
IVN Best. Zo’n 25 volwassenen en 15 jeugdigen hebben die dag gewerkt in de Pailjaart om houtwallen te snoeien rondom enkele bijzondere weilandjes. Hierdoor blijven de weilandjes in stand.
Zorg voor het landschap, zoals onderhoud aan knotbomen, hagen, heidevelden en houtwallen is steeds vaker in handen van vrijwilligers. De
landschapsbeheergroep van IVN Best gaat elke eerste en derde zaterdag
van de maand de natuur in om onderhoud te plegen. Het vertrek is om
9.00 uur vanaf ’t Tejaterke. Er wordt gewerkt tot 12 uur. Doe ook eens
mee en proef wat werken in de natuur met je doet. Aanmelden hoeft
niet. Gewoon om 9 uur bij ’t Tejaterke zijn.

Activiteiten van derden
Wilt u graag op de hoogte blijven van de activiteiten bij IVN Landelijk?
Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief.
Op zondag 11 november 2018 organiseert Natuurwerkgroep Liempde
een wandeling door het beekdal van de Aa in Middelrode. Om 9 uur
verzamelen bij café ’t Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde,
waarvandaan we carpoolend vertrekken naar het startpunt (Dorpshuis
de Moerkaol, Driezeeg 20, 5258 LD Middelrode). Rond 9.15 uur start
hier de excursie, die ruim 2 uur zal duren. Iedereen is welkom; aanmelden is niet nodig

